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În perioada 1 noiembrie 2020 – februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Neamț derulează 

Proiectul Erasmus+ LEAP (Local Adult Education Policy) - 2020-1-SK01-KA204-078381, în colaborare 

cu șapte parteneri din șase țări europene. În intervalul 24-25 noiembrie 2022 a avut loc ultima reuniune față 

în față a echipelor partenere, găzduită de Radio ECCA, în Las Palmas de Gran Canaria-Spania; evenimentul 

se încadrează în graficul activităților specifice. 

            Proiectul răspunde nevoii de creștere a participării adulților la educația formală, nonformală și 

informală organizată la nivel local, național și european prin colaborarea celor 6 țări partenere: Slovacia, 

Spania, Belgia, România, Ungaria și Italia. LEAP vizează direct atât factorii de decizie la nivel local cât și 

aparatul tehnic al autorităților locale, pentru a conștientiza importanța educației adulților și a se asigura că 

acești factori decizionali sunt formați corespunzător pentru a concepe politici de impact în educația adulților.    

            Agenda de lucru a celor două zile a fost una generoasă, intensă și constructivă, debutând cu 

prezentarea fiecărei instituții partenere și vizitarea centrului Radio ECCA; întâlnirea a continuat cu aspectele 

specifice finalizării proiectului: discutarea materialelor elaborate în cadrul proiectului de fiecare partener, 

trecerea în revistă a activităților realizate, conceperea modulului de formare a adulților din grupurile țintă și 

testarea acestuia, precizările legate de elaborarea Ghidului rezultat la finalul derulării proiectului, material 

care va facilita crearea de politici eficiente de către factorii de decizie. 

          Utilizând experiența proprie de furnizori de educație a adulților și competențele dobândite din 

programele europene precedente, partenerii proiectului LEAP vor crea materiale suport în scopul utilizării 

acestora de către factorii de decizie în vederea creării de oportunități referitoare la incluziunea educațională a 

adulților.    

          La finalul proiectului, partenerii transnaționali vor condensa concluziile într-un raport pe baza căruia 

se va realiza un kit de  instrumente pentru factorii de decizie politică și un modul de formare a acestora. 

Aceste instrumente vor fi organizate ca un corp de cunoștințe în domeniile de concepere a politicilor locale si 

a educației adulților, cu focusare pe educația civică, schimbarea climatică, abilitățile digitale și educația 

pentru sănătate.  Atât kit-ul de instrumente cât și materialul de formare vor fi testate pentru eficiență, iar 

feed-back-ul va fi luat în considerare pentru a putea redresa neajunsurile. 

         Toate rezultatele înregistrate pe parcursul derulării programului LEAP vor fi accesibile multilingvistic, 

gratis și fără restricții accesând platforma de resurse educaționale deschise. 

         Rolul asumat de către INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  în acest proiect strategic 

este acela de a realiza platforma de resurse educaționale deschise pentru crearea unei comunități de bune 

practici, de a contribui la elaborarea kit-ului de instrumente și la Ghidul final. 

         Pentru mai multe detalii, se pot accesa următoarele link-uri:  

www.isjneamt.ro  https://www.facebook.com/ISJNeamt  https://leap2local.eu/index.html  

 

http://www.isjneamt.ro/
https://www.facebook.com/ISJNeamt
https://leap2local.eu/index.html

